
   
 

Uppdatering 2022-03-14 
 

Den här uppdateringen går ut till dig som är med i PLCU men också till dig som 

under den senaste tiden visat intresse för att gå med. 

Det är många som visat intresse för PLCU den senaste tiden och som nu vill 

komma igång med de här fantastiska apparna som genererar passiva inkomster. 

Försöker få fram så mycket material som det bara går för att göra det så enkelt 

för alla att komma igång och hantera dessa appar osv. 

 

Uppdateringar av servers och tekniskt arbete pågår 

fortfarande…  
 

 
 

Det är bra om alla är med i Telegram-gruppen, för det alltid ut aktuella 



uppdateringar och nyheter. 

Där har ni också fått information idag om arbete pågår fortfarande, därav 

problemet att logga in osv. 

 

 
 

 

Missa inte dagens webinar på svenska 19:00 
 

 
 

Ikväll kör vi ytterligare en presentation på svenska gällande detta fantastiska 

koncept som heter PLCU! 

Ta del av alla uppdateringar. 

Passa på att bjuda in andra som du känner! 

 

Var med ikväll, 19:00: 

https://zoom.us/j/4363761606 

 

https://zoom.us/j/4363761606


 

Vi börjar närma oss en ny skördetid… 
 

 
 

Du som varit med sedan vi drog igång det här projektet i december vet vad jag 

menar . 

Vi som var med från starten fick igång våra Ultima Farmar någon från mitten av 

december månad till slutet av samma månad. 

Därför är det många som kommer få utdelning i sina Ultima Wallets varje månad 

i mitten till slutet av månaden. Vi kallar det för skördetider. 

Men självklart kommer vi nu alla ha olika dagar som vår farm betalar ut, olika 

skördetider. 

 

Jag har ju tidigare tagit upp ett exempel gällande en av våra medlemmar som 

var med från starten, ni har kunnat följa Hannu och hans ”löneförhöjningar” 

månad efter månad. 

Tycker det här är ett väldigt häftigt exempel på vilken otroligt makalös utveckling 

det här projektet har haft på så kort tid! 

Det här var vad Hannu skrev i januari, kanske du kommer ihåg? 
 

Bra avkastning genom farming! 

Otrolig support genom andra medlemmar i communityn. Man behöver inte oroa sig hur man skall 

göra för att starta upp det hela för det finns flertalet bra filmer samt beskrivningar. Automatiserade 

utbetalningar vid blockchain som gör det enkelt och säkert. Framtidens modell gällande investeringar. 

Fick min första utbetalning 18:e Jan kl 18:55, ½ PLCU värd $7214! 

Hannu 

 

Hannu nämner i sin text att han fått ½ PLCU värd $7212, det var i januari. 



Den 18:e varje månad är det dags för en ny utbetalning från hans alla första 

smart contract skapat i Ultima Farm.  

Det trevliga är att Hannu har fått ”löneförhöjning” sedan dess, men utan någon 

som helst löneförhandling. 

Han får fortfarande ½ PLCU ,samma tid varje månad.  

I februari fick han $13726, betydligt bättre än $7212. 

Det är alltså bara några kvar nu innan det är dags för nästa utbetalning, det vill 

säga ”lönen” för mars. 

Fortfarande handlar det om ½ PLCU, men tittar vi på dagens värde för 1st PLCU 

så handlar det om $17 814 (om PLCU kursen ligger på aktuell kurs). 
 

 
 

Från $7212 i januari till $17 814 på 2 månader. 

Det beror ju givetvis på PLCU-kursen har gått upp stadigt sedan januari, rejält 

dessutom! 

En ”löneförhöjning” på +147% på 2 månader! 

Vi snackar om en passiv inkomst som idag är värd på cirka 172 000 svenska 

kronor. 

Hannu såg tidigt möjligheten och agerade direkt och har idag flera aktiva smarta 

kontrakt i sin farm. 
 

Jag vet att det är många som idag tittar på det här och är inne på att det är för 

dyrt att kliva in i det här projektet nu. 

PLCU kursen har gått upp för mycket. 

Men ha då i åtanke att det är åsikt som jag hört sedan starten … 

Redan från starten så låg kursen på $5000 för 1st PLCU.  

De nya som ville komma igång när vi kom in i januari 2022 var lite tveksamma 

eftersom nu hade kursen redan dubblats, så de var tvungna att hosta upp $10 



000 för 1 PLCU coin. En del tycket det kändes dyrt…  

Det dröjde inte länge innan vi var uppe på $15 000 och senare $20 000 för 1 

PLCU. Men idag är de som gick in för $10 000-20 000 och mer väldigt nöjda. 

I skrivande stund ligger PLCU kursen på över $35 000. 

Visst, det ska man också ha helt klart för sig. PLCU-kursen kommer ju inte alltid 

att kunna stiga. Det är risken vi tar, om PLCU kursen sjunker så minskar våra 

intäkter. 

I helgen var PLCU-kursen bättre än Bitcoin – BTC. Kungen av alla kryptovalutor! 

Ett tag var PLCU-kursen uppe och nosade på $40 000. 

Min gissning är att vi redan till månadsskiftet kommer vara uppe där igen, för 

det vi sett så här långt är att volymerna ökar vid månadsskiften. 

 

Utbildning och hjälp – PLCU  
 

 
 

Vart och hur köper man då sin ULTIMA FARM med minter och hur stor farm 

behöver jag, max load? 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr 

 

Jag köper en farm med minter med hjälp av PLCU som jag har i min Ultima 

Wallet: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar 

 

Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 1: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar


https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19 

 

Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 2: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx 

 

* LATHUND - Steg för steg att komma igång med PLCU 
Finns att ladda ner som PDF här: 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/02/LATHUND-PLCU-steg-for-steg-ver-3.pdf 

 

* Installationsguide på svenska för apparna 
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 

 

Viktigt – alla som är med i detta projekt bör vara med i vår svenska 
Telegramgrupp! 
Här får du snabbt tillgång till uppdateringar men även hjälp och support. 
Se till att du verkligen är med i denna svenska Telegram-gruppen! 
 

 
Använd gärna vår svenska Telegram-grupp för support och hjälp. 
Här är länken dit: https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 
 
 
Jag önskar dig en Trevlig Vecka! 
 
Mikael Eriksson 
DLC Finans 
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